
organiseert in samenwerking met het 

VIDI project The quest for the 

legitimacy of architecture in Europe, 

1750-1850:

Het idee dat menselijke tradities, gebruiken 
en wereldvisies verklaard kunnen worden via 
hun oorsprong raakte wijdverspreid in de 
18de eeuw. Dat leidde ertoe dat een variëteit 
aan disciplines op zoek ging naar de wortels 
van de natuur, taal, beschaving en de 
mens. Soms werden daarbij onverwachte 
dwarsverbanden met kunst ontdekt: historici 
bestudeerden (kunst)objecten om 
geschiedenis te schrijven, natuurhistorici 
lieten zich inspireren door kunsthistorische 
methoden van classi�catie, en ook �losofen 
wendden zich tot de oorsprong van de 
kunst om na te denken over religie en 
idolatrie. In deze lezingenserie worden 
een aantal bijzondere manifestaties van de 
‘oorsprongsobsessie’ van de 18de eeuw 
voor het voetlicht gebracht. 

Toegang gratis! 
Iedereen zonder 

aanmelding welkom!

Tijd: 
Donderdagavond

19.30 - 21.00 uur

Locatie:
Openingsavond op 

12 september: 

Klein Auditorium, 

Academiegebouw, 

Rapenburg 67-73, Leiden

Overige avonden: 

zaal 011, Lipsiusgebouw, 

Cleveringaplaats 1, Leiden

Informatie:
Studium Generale

Postbus 9500, 2300 RA Leiden

t.a.grunewald@sea.leidenuniv.nl

071 527 7283 / 7295 / 7296

www.studiumgenerale.leidenuniv.nl

31 oktober 2013
"De trouwste dienares van 
de religie" 18de-eeuwse debatten 
over de oorsprong van kunst, religie 
en samenleving
Prof. dr. Caroiine van Eck, hoogleraar 

Geschiedenis en theorie van de Bouwkunst, 

Universiteit Leiden

In de 18de eeuw gaan debatten over de 
oorsprong van cultuur en religie vaak in feite 
over de oorsprong van kunst, meer in het 
bijzonder de beeldhouwkunst. Geïnspireerd 
door de verslagen van ontdekkingsreizigers 
zoals Pieter de Marees of Thomas Cook 
ontwikkelen Franse verlichtingsdenkers 
zoals Montesquieu, De Brosses of Guasco 
vanaf 1750 een visie op het ontstaan van de 
menselijke cultuur waarin beeldhouwkunst 
een centrale plaats inneemt. Aanvankelijk 
presenteren zij religie, die zich uit in de 
idolatrie van stenen, grafmonumenten, 
totempalen en fetishen als het begin van de 
samenleving; latere denkers zien juist de 
beeldhouwkunst, met haar vermogen 
levensechte godenbeelden te maken, als de 
oorsprong van religie.
Dit debat is niet alleen maar een historisch 
curiosum; veel van de concepten en 
theorieën die toen zijn ontwikkeld in de 
eerste confrontaties met Afrikaanse of 
Polynesische culturen, zoals dat van de 
fetish, bepalen nog steeds hoe wij denken 
over kunst, religie, idolatrie en iconoclasme. 
In deze lezing wordt de ontwikkeling van dit 
debat besproken, en wordt getoond hoe 
veel posities die toen zijn ingenomen 
terugkeren in 20ste-eeuwse  reacties op 
niet-Westerse kunst.
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12 september 2013
How noble are savages? 
Diderot, Rousseau, the origins of 
civilization, and the idea of natural 
morality
Dr Philipp Blom (D.Phil, Oxford), writer, 
journalist, lecturer and broadcaster, author of A 
Wicked Company. The Forgotten Radicalism 
of the European Enlightenment (2010)

Nothing excited the imagination of 
humanists in the eighteenth century more 
than Bougainville’s account of his 1766 
voyage around the globe, which also brought 
him to Tahiti, a seemingly paradisiac island 
with a society without any concept of 
property, material or sexual. Regardless of the 
(in)accuracy of this idea, its implications 
caused a lively debate in Europe. Was it 
possible to live a virtuous and orderly life 
without the restrictions governing European 
societies? Were western ideas of modesty 
and property instilled by nature or merely 
cultural conventions? Were “savage” societies 
more or less virtuous than their “civilized” 
counterparts? 
Two �gures crystallize the opposite poles in 
this debate: Jean-Jacques Rousseau, whose 
idea of the “noble savage” was profoundly 
in�uential for generations of European 
philosophers and writers, and Denis Diderot, 
who criticized the belief in the natural 
“goodness” of humankind, and the concept of 
a natural order of society, and who used a 
�ctionalized Tahiti as a philosophical and 
satirical mirror of European morality. The 
questions thrown up by the two thinkers are 
still at the center of debates around ethics, 
colonialism, gender studies, political theory, 
and secular humanism.

oorsprong zouden liggen van de 
levensvormen in de natuur. In de 
historiogra�e van de kunstgeschiedschri-
jving is herhaaldelijk gewezen op de 
invloed van natuurhistorische geschriften 
van onder anderen Linnaeus en Bu�on op 
het 18de-eeuwse denken over kunst en 
haar historische en geogra�sche 
ontwikkeling. In deze lezing staat de 
veronachtzaamde invloed centraal die, 
omgekeerd, kunsttheoretische en 
kunsthistorische denkbeelden hebben 
gehad op de theorieën van 
natuur�losofen over de beginselen van de 
natuur. 
Deze invloed blijkt onder meer uit de 
overtuiging die Robert Hooke uitsprak dat 
het ooit mogelijk moest zijn fossielen 
historisch en geogra�sch te ordenen zoals 
kunstkenners dat doen met archeologis-
che vondsten; de opvattingen van Bu�on 
en Daubenton over de indeling naar 
diersoorten op basis van wat zij primitieve 
tekeningen noemden;  Petrus Campers 
theorie over de gezichtslijn als oorspron-
kelijk recept van de natuur bij de vorming 
van het menselijk gelaat; en Jean Baptiste 
Robinets vergelijking van fossielen met 
schetsen. Robinets expliciete verwijzing in 
dit verband naar zowel Winckelmanns 
uitleg over de logische ontwikkeling van 
de kunst van primitieve vormen tot de 
meest perfecte beelden in zijn net 
verschenen Geschichte der Kunst des 
Alterthums (1764), als naar geordende 
kunstkabinetten doet zelfs de vraag rijzen 
of ook het denken over de oorsprong en 
ontwikkeling van de kunst van invloed 
kan zijn geweest op het ontstaan van een 
vroege evolutietheorie.

26 september 2013
Van wolfskind tot Sansriet
Taaloorsprongsvragen in de 18de eeuw
Prof. dr. Marijke van der Wal, bijzonder hoogleraar 
Geschiedenis van het Nederlands aan de Universiteit 
Leiden, leider van het onderzoeksprogramma Brieven 
als Buit

Hoe is taal ooit ontstaan, welke condities zijn 
daarvoor nodig en kan bestudering van het 
fenomeen ‘wolfskinderen’, kinderen opgegroeid 
zonder menselijk contact, daar licht op werpen? Het 
zijn intrigerende oorsprongsvragen waarop 
18de-eeuwse wetenschappers zich hebben gestort. 
De verrassende herontdekking van het Sanskriet 
riep eind 18de eeuw  onmiddellijk een andere, 
speci�eke oorsprongsvraag op. Zou met die oude 
taal de bron van toen bekende talen zijn gevonden? 
Kennis van het Sanskriet vormde het begin van een 
bloeiende historische taalwetenschap die een 
antwoord op die vraag kon geven.

10 oktober 2013
The “Expressive Image”
Human origins and the historiography of art, 
from the 18th century to now
Dr Assimina Kaniari (D.Phil, Oxford), lecturer in Art 
Theory and History, Athens School of Fine Arts

It is in the 18th century that images and art were 
increasingly regarded as expressions of human 
history and as material testimonies of the very 
notion of human origins. In this connection, the 
concept and rhetoric of the “primitive” gave rise to a 
new order of vision and a new notion of art and 
entailed a new cultural hierarchy and world view. 
This lecture traces this development from the 18th 
century to modern revisions and critiques of 
“primitivism” in the context of 20th century 
avant-garde art. 

17 oktober 2013
Paradoxen van de oorspronkelijkheid 
Rousseau tussen Charles Perrault en Je� 
Koons
Maarten Doorman, schrijver en �losoof, bijzonder 
hoogleraar Kunstkritiek aan de Universiteit van 
Amsterdam en docent Cultuur�loso�e aan de 
Universiteit Maastricht, auteur van o.a. Rousseau en 
ik. Over de erfzonde van de authenticiteit (2012)

Waar komt de gedachte vandaan dat kunst 
origineel moet zijn? Hoe ontstaat voorts het 
algemenere idee dat het oorspronkelijke goed en 
nastrevenswaardig is? Zulke gedachten komen voor 
de achttiende eeuw nauwelijks voor en zijn vanaf de 
romantiek een belangrijk bestanddeel van de 
westerse cultuur geworden. 
Twee momenten in de cultuurgeschiedenis zijn 
voor begrip hiervan essentieel: de Querelle des 
anciens et des modernes aan het eind van de 
zeventiende eeuw, en de uitbarsting van de 
romantiek. Maar het allerbelangrijkste is het denken 
van Rousseau, dat als een bom in zou slaan. Sinds 
Rousseau verlangen we naar het echte en het 
oorspronkelijke en verstrikken we ons daarom in 
talloze paradoxen.

24 oktober 2013
De blauwdruk en de stamboom 
Kunst(geschiedenis) als inspiratiebron voor 
natuurhistorici op zoek naar de beginselen 
van de natuur
Prof. dr. Paul van den Akker, hoogleraar 
Kunstgeschiedenis tot 1800 aan de Open Universiteit 
en docent Kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit, 
Amsterdam

In de 18de eeuw deelden kunsttheoretici / 
kunsthistorici en natuur�losofen / natuurhistorici 
een zoektocht naar de blauwdrukken die aan de 


